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Fasádní desky z plastu vyztuženého skelným vláknem tvořící vnější líc provětraného fasádního pláště 
poskytují nové možnosti pro moderní architekturu. Kromě strohé harmonicky barevně sjednocené plochy ve 
dne je možné také jejich noční podsvícení. Vzniká tak efektní barevný kontrast rozlišující jednotlivé segmenty 
fasády. Je možné i přepínání do různých barevných kombinací pomocí LED technologie.

 
Společnost Lamilux Composites vyrábí 5,0 mm silné, ale velmi lehké fasádní panely jako průsvitné i volitelně barevné. 
Je možné si vybrat barvy podle stupnice RAL a NCS nebo individuální barevné odstíny.
Vyvážená stálobarevnost a trvanlivost skelnými vlákny zesílených panelů je výsledkem technologicky náročného 
výrobního procesu, který je orientován především na stranu kvality. Lamilux Composites  je se svými 60 lety zkušeností 
na trhu jedním z předních evropských výrobců těchto materiálů.
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FASÁDNÍ PANELY OD LAMILUXU – 
Prostor pro individuální architektonické ztvárnění opláštění stavebního objektu

Filosofie LAMILUX CI

Užitek pro zákazníky je základem naší filosofie a stojí v centru veškerého našeho jednání. To vyžaduje shodu, identitu a sladění 
potřeb zákazníků s cíli celé naší společnosti.

Tuto hlavní myšlenku jednání celé naší společnosti a každodenního života ve vztahu k našim zákazníkům popisuje LAMILUX 
v rámci své firemní filosofie:

Inteligentní řešení pro naše zákazníky - slouží našim zákazníkům jako program:
To pro nás znamená špičkové výkony a vedoucí pozici ve všech oblastech, které jsou pro zákazníka důležité, jako je např.:

 • Jednička v oblasti kvality - co nejvyšší užitek pro zákazníka 
 • Jednička v oblasti inovací - v technologiích být vždy trochu napřed 
 • Jednička v oblasti servisu - rychlé, jednoduché, spolehlivé a přátelské jednání 
 • Jednička v kompetentní oblasti - nejlepší technické a obchodní poradenství 
 • Jednička v oblasti řešení problémů - individuální řešení šitá na míru

Customized
 

Intelligence
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fasádní panely

Atraktivní barevné a světelné efekty se dají docílit díky podsvícení průsvitných fasádních desek například diodami 
systému LED. Zvláštní optický efekt:
Díky skleněným vláknům a jejich struktuře ve fasádních panelech není výsledkem studená lokalizovaná světelná záře, 
ale měkké a harmonicky rozptýlené světlo.

• Bílé světlo rozsvítí fasádu působivě v jejím přirozeném zabarvení.
• Barevné světlo nechá ustoupit základní barvy fasádních desek do pozadí, takže fasáda září v barvách světla z LED diod.
•  Přepínáním barevných světelných LED diod se může během několika okamžiků upravit celkový barevný vzhled fasády 

budovy.

Obrázek ukazuje budovu, která se v průběhu dne jeví v odstínu slonové kosti, vínová a jako bíle průsvitná. V noci se změní díky 
podsvícení a světelným efektům do barev přepínaných RGB-Led diodami (malý obrázek).

Estetika a design 4 - 5

Energetická hospodárnost a funkčnost 6 - 7

Vlastnosti a barvy  8 - 9

Kotvení fasádního pláště  10 - 11

Zpracování a logistika  12 - 13

Referenční objekty   14 - 19

HRA SVĚTLA A BAREV 
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FASÁDNÍ PANELY OD LAMILUXU – 
Prostor pro individuální architektonické ztvárnění opláštění stavebního objektu

Objekt: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LAMILUX HEINDRICH STRUNZ GMBH V REHAU

PODSVÍCENÍ FASÁDY POMOCÍ RGB-LED TECHNOLOGIE
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5 fasádní panely

Zavěšené provětrané pláště tvořené fasádními 
deskami z plastu vyztuženého skelným vláknem 
představují nový trend v současné architektuře.

Dávají užitným objektům působivou vizuální přitažlivost a 
proměňují je v atraktivní reprezentativní stavby.

Architekti a stavitelé tak mohou podle účelu využití 
budovy pomocí plastových fasádních panelů 

vyztužených skelnými vlákny individuálně přizpůsobit 
vzhled fasády svému architektonickému záměru.

LAMILUX vyrábí fasádní desky zcela podle přání 
objednatele v široké paletě barev. Mnoho možností, 

pokud jde o barvy a rozměry desek, poskytuje architektovi 
tvůrčí svobodu při návrhu vzhledu fasády.

Variabilita zabarvení od průsvitných k zcela 
probarveným odstínům

Efektní působivé podsvícení, vysoce kontrastní hry 
barev nebo naopak jemně barevně sladěné fasádní 

segmenty

Změna barevné kompozice vzhledu fasády pomocí 
LED technologie 

Ušlechtilá, hladká povrchová struktura

Prostor pro kreativní zpracování vzhledu fasády 
pomocí různě volitelných rozměrů desek (až do 
velikosti 2,5 m x 4,0 m) a jejich nízká hmotnost

Barevná rozmanitost jak u standardizovaných tak 
individuálních odstínů

ESTETIKA A DESIGN



OD FUNKČNÍCH OBJEKTŮ K REPREZENTATIVNÍ ARCHITEKTUŘE
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V souvislosti s rostoucími nároky na energetickou hospodárnost provozu stavebních objektů přispívají 
fasádní desky LAMILUX při realizaci zavěšené provětrané fasády k optimální kvalitě tepelné izolace jejich 
opláštění.

 

Nevšední kvalita desek se projevuje především díky fyzikálním a chemickým vlastnostem materiálu, ze kterého jsou 
vyrobeny. Speciálně pro venkovní použití vyvinuté desky GFK (Glasfieberkunststoff) mají vysokou odolnost proti UV 
záření, proti povětrnostním vlivům i vůči mrazu. Takto je garantována stálobarevnost a dlouhá životnost desek. Kromě 
toho je deskám přiřazena příznivá třída požární ochrany B2. Desky sami chrání spolehlivě pod nimi uloženou tepelně 
izolační vrstvu i před přívalovým deštěm.
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7 fasádní panely

 

Rychlá montáž zavěšené odvětrávané fasády na lehký 
nosný rošt

Energetická hospodárnost díky nízké tepelné vodivosti 
materiálu

Dostatečná tuhost a odpor proti čelnímu namáhání 
větrem i krupobitím

Vysoká životnost a odolnost proti UV záření i dalším 
povětrnostním vlivům díky speciální povrchové úpravě 
Gelcoat

Certifikace DIBt Z-33.2-1173 pro třídu B2 (třída požární 
ochrany B2)

Jednoduché zpracování

Snadné čištění a leštění

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST A 
SNADNÁ APLIKACE

FASÁDNÍ DESKY V BARVĚ GOLD SPEZIAL



CEMENTOVLÁKNITÉ 
DESKY

+  dobré tepelněizolační 
vlastnosti

+  organicky působivý 
dojem

HLINÍK

+  žádné praskliny 
při přetížení

+ nízká váha

+ vysoká pevnost

+     různobarevnost

SKLO

+  vysoká odolnost proti krupobití a 
vandalismu

+ uzavřený povrch

+ průsvitnost

LAMILUX  FASÁDNÍ DESKY – SLOUČENÍ PŘEDNOSTÍ 
HLINÍKU, SKLA A CEMENTOVLÁKNITÝCH DESEK

Technická data fasádních 
desek Lamilux 

Technické a 
mechanické 
vlastnosti 

Zkušební metodika

Tloušťka materiálu interní 5,0 mm

Váha interní ca. 7.250 g/m2

Podíl skla interní 25-28 %

Pevnost v ohybu DIN EN ISO 14125 ca. 145 N/mm²

Modul E v ohybu DIN EN ISO 14125/WKII ca. 5.600 N/mm2

Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-4/2/2 ca. 90 N/mm2

Modul E v tahu DIN EN ISO 527-4/2/2 ca. 7.800 N/mm2
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VÝBĚR STANDARDNÍCH BAREV

Další odstíny na požádání

Odchylky v odstínech jsou možné.

Modrá

Vínově červená

Pastelově žlutá

Přírodní

Hnědá

Oranžová

Šedivá

Zelená

Červená

Žlutá

Bílá (neprůhledný)

Technické a 
mechanické 
vlastnosti 

Zkušební metodika

Tloušťka materiálu interní 5,0 mm

Váha interní ca. 7.250 g/m2

Podíl skla interní 25-28 %

Pevnost v ohybu DIN EN ISO 14125 ca. 145 N/mm²

Modul E v ohybu DIN EN ISO 14125/WKII ca. 5.600 N/mm2

Pevnost v tahu DIN EN ISO 527-4/2/2 ca. 90 N/mm2

Modul E v tahu DIN EN ISO 527-4/2/2 ca. 7.800 N/mm2
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Objekt: SPORTOVNÍ HALA VE WOHLENU



TECHNIKA UPEVNĚNÍ FASÁDNÍCH DESEK NA NOSNÝ 
SKELET BUDOVY

Pro montáž desek na vhodně řešený nosný rošt se musí brát na 
zřetel skutečnost, že desky nemůžou být vystaveny namáhání od 
jeho tvarových změn a musí jim být umožněna jejich vlastní dilatace. 
Zde uvedené ilustrace jsou pouze informativního charakteru. Pod-
robné údaje o správném způsobu upevnění a o vhodných materiá-
lech jsou popsány ve stavebně technickém osvědčení Z-33.2-1173.

Při návrhu nosné konstrukce musí být vzato v úvahu následující:

• Zatížení větrem

• Maximální vzdálenosti kotevních bodů

•  Normy a předpisy týkající se provětraných fasádních plášťů 
(Např. DIN 185 16-1)

•  Nezbytnost provedení montáže odborně způsobilou firmou

•   Použití desek v rozměrech v souladu se stavebně technickým 
osvědčením a montážním návodem

• Tloušťka tepelně izolační vrstvy pod fasádními deskami

•  Možnosti ukotvení roštu nesoucího fasádní desky do obvodové 
konstrukce budovy

•  Konkrétní údaje jsou uvedeny ve stavebně technickém 
osvědčení Z-33.2-1173.

Pevné kotevní body

M
ax

 6
00

 m
m

Max 600 mm

Šířka spáry 10 mm

Kluzný kotevní bod

Trhací kotevní nýt 5 x 16 mm

Průměr otvoru

9,5 mm u délky desek < 3 m
12,5 mm u délky desek > 3 m

Vertikální hlavní nosný profil

Barva: modrá (neprůhledná) Barva: modrá (průsvitná)
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HLINÍKOVÉ PROFILY NOSNÉHO ROŠTU  

Hlavní profily nosného roštu musí být v souladu se stavebně 
technickým osvědčením orientovány vertikálně. Předpokládá se 
použití symetrických hliníkových profilů o tloušťce 2,0 mm. Ve 
stavebně technickém osvědčení jsou popsány nároky na statické 
parametry těchto nosných profilů v závislosti na zvolených 
rozměrech desek a rozložení roštu.

TEPELNÁ OCHRANA 

Pro výpočet tepelnětechnických parametrů provětraného 
fasádního pláště se používají jmenovité hodnoty tepelné 
vodivosti, které jsou stanoveny v souladu s příslušnými normami. 
Například DIN V 4108-41:2007-06, Tabulka 2, Kategorie I.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

Na těchto stranách podaná doporučení jsou pouze informativního 
charakteru. Konkrétní pokyny ke zpracování najdete prosím ve 
stavebně technickém osvědčení číslo Z-33.2-1173, které vám na 
požádání zdarma dodáme.

KOTEVNÍ MATERIÁL

Jako kotevní materiál spojující desku s nosným roštem jsou podle 
stavebně technického osvědčení číslo Z-33.2-1173 používány 
trhací nýty (průměr 5 mm) s průměrem hlavy 16 mm.

V místech upevnění, která jsou vedena jako pevné kotevní body, 
musí být použity nýty, které jsou usazeny v pouzdru z hliníku 
(Slitina EN AW 2007).

V případě upevnění desek delších než 3,0 m se vrtají otvory pro 
nýty o průměru 12,5 mm a trhací nýty se montují s podložkou z 
hliníku (Slitina EN AW 2007).
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ÚPRAVA A ZPRACOVÁNÍ FASÁDNÍCH DESEK

VRTÁNÍ OTVORŮ PRO KOTVENÍ

K vrtání malého množství otvorů jsou vhodné běžně používané vrtáky z tvrdého kovu s konvenční 
geometrií řezání a s velmi malým úhlem břitu. Při vrtání většího množství otvorů se doporučuje 
diamantový vrták, nebo vrták typu PKD (polykrystalický diamant). Nicméně tyto nástroje se používají 
pouze při ručním vrtání.

• Průměr vrtaného otvoru je 9,5 mm u desky délky < 3 m
• Průměr vrtaného otvoru je 12,5 mm u desky délky > 3 m 
• Vzdálenost otvorů od okraje desky je min. 4x průměr vrtaného otvoru

VRTÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

U řezání vodním paprskem se jedná o velmi přesnou metodu řezání materiálu za studena, která je 
šetrná k životnímu prostředí. Využití vysokotlakého vodního paprsku je způsob řezání, které má tu 
výhodou, že při něm nevznikají během zpracování plyny a páry.
Metoda nabízí řadu dalších výhod:

• Nedochází k přímému opotřebení použitého stroje
• Lze volit libovolný tvar vrtaného otvoru
• Čisté, téměř hladké hrany řezu
• Žádná tvorba mikrotrhlin 

ŘEZÁNÍ DESEK

U řezání malého množství je dostačující kotoučová pila s integrovaným odsáváním. V případě řezání 
většího množství doporučujeme použít diamantový kotouč. Řezání na pevné podložce brání štěpení 
materiálu na řezané hraně. Obvyklé rychlosti řezání se pohybují v rozmezí od 1,0 – 3,6 m/min. 
Kotouče do pily se používají podle požadavku na jejich životnost buď z tvrdého kovu nebo typu PKD 
(polykrystalický diamant), popř. diamantové.

U této metody doporučujeme nátěr okraje řezů pomocí barvy odolné UV.
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DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Fasádní desky se při transportu ukládají na stohovatelné palety. Velikost palety musí odpovídat velikosti desek, tak aby na každé 
straně byla paleta ca o 1 cm větší, než jsou velikosti desek. V žádném případě nesmí deska přesáhovat hranu palety. Palety musí 
ležet rovně, aby při jejich stohování nedošlo k jejich poškození. Na každou paletu může být umístěna pouze jedna velikost desky.  
Pouze ve výjimečných případech může být stohováno více desek různých velikostí na jedné paletě. Přitom ale musí být chráněny a 
proloženy a zajištěny mezilehlou dřevěnou deskou.

Na jednu paletu se nesmí naložit víc jak 1,5 t materiálu. Desky se nestohují přímo na paletu, nýbrž musí být podloženy GFK-deskou.  
Pro dodatečnou ochranu musí být každá vrchní deska zakryta deskou z dřevotřísky. Mezi desky musí být umístěna pěnová folie. 
Každá plná paleta musí být zabalena do nepromokavé a neprůhledné folie a zajištěna proti sklouznutí. Při balení palet musí být brán 
zřetel na ochranu hran a ty je nutné obložit.

Při vertikálním uskladnění by měly být palety umístěny do speciálního regálu, ve kterém jsou fixovány ve svislé poloze.

MAX. 1,5 to 
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REFERENCE
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Frauenhofer-Institut v Ilmenau
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Objekt

Země: Německo

Rok výstavby: 2008

Architekti: Staab Architekten, Berlín

Produkt

Fasádní desky bezbarvé speciál
Požární odolnost třídy DIN 4102 B2

Nosná konstrukce
Hliník

Upevnění 
Není vidět díky osazení do hliníkových kazet

Zvláštnost
Nejsou vidět dvířka a revizní otvory 
integrované do fasády



REFERENCE
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Kostel ve Staufenu
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Objekt

Země: Švýcarsko

Rok výstavby: 2009

Architekti: Hegi Koch Kolb Architekten, Wohlen

Produkt

Fasádní desky v odstínu Gold spezial
Fasádní desky šedivé

Nosná konstrukce
Hliník

Uchycení
Trhací nýty



Via Praetoria Windisch

Objekt

Země: Švýcarsko

Rok výstavby: 2007

Architekti: Walker Architekten, Brugg

Produkt

Fasádní desky bezbarvé speciální
Požární odolnost třídy BKZ 4.2

Nosná konstrukce
Ocel

Upevnění
Trhací nýty

Zvláštnost
Potisk desek reliéfy, 
ohýbané provedení 
desek u vstupu

REFERENCE
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Tělocvična v Niederglattu
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Objekt

Země: Švýcarsko

Rok výstavby: 2008

Architekti: LP3 Architekten, Regensberg

Produkt

Fasádní desky žluté

Nosná konstrukce
Hliník

Upevnění
Trhací nýty
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BODOVÝ SVĚTLÍK F100

PÁSOVÝ SVĚTLÍK B

PROSVĚTLOVACÍ STĚNA

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR 60 

SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA F

PÁSOVÝ SVĚTLÍK S

SANACE

OVLÁDACÍ TECHNIKA PRO 
ZAŘÍZENÍ NA ODTAH 
KOUŘE A TEPLA

LAMINÁTY

Technické údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu při zadání do tisku a mohou se měnit. Naše technické údaje se vztahují k výpočtům, údajům od dodavatelů, 

nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislým zkušebním ústavem podle příslušně platných norem. 

Výpočet koeficientu prostupu tepla pro naše sklolaminátové prosklení byl proveden podle „metody konečných prvků“ s referenčními hodnotami podle normy DIN EN 673 pro izolační 

skla. Při tom byl mezi vnějšími plochami materiálů na základě praktických zkušeností a specifických materiálových znaků definován teplotní rozdíl 15 K. Funkční hodnoty se vztahují 

pouze na zkušební kusy o rozměrech stanovených ke zkoušce. Dalekosáhlé záruky na technické hodnoty se nepřebírají. Platí to zejména pro změnu montážní situace, nebo pokud 

jsou prováděna dodatečná měření na stavbě.

Tel.: +420 466264020 | e-mail: info@lamilux.cz | http: www.lamilux.cz

Sídlo firmy 
LAMILUX CZ s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
CZ 140 00 Praha 4

Adresa provozovny 
LAMILUX CZ s.r.o
Čs. armády 1181 

CZ 562 01 Ústí nad Orlicí


